Voorleesweek boekentips
Al zolang er mensen bestaan : verhalen van over de hele
wereld
Sassafras De Bruyn, Lannoo
ISBN: 9789401479349

Al zolang er mensen bestaan, vertellen ze verhalen aan elkaar waarmee ze dingen
willen verklaren. Hoe is de wereld ontstaan? Waar komt de mens vandaan?
In dit boek krijg je verhalen voorgeschoteld van over de hele wereld. Je leest over een
kosmisch ei uit China, een Griekse koe die Io heet en de eerste olifant uit Kenia. Al
deze verhalen hebben gedaanteverwisselingen als rode draad. Zo veranderen
zeehonden in vrouwen, tranen worden mensen en meisjes van sneeuw worden
wolken.

Applaus voor mijn vinger
Erik Van Os, Querido
ISBN: 9789045127378

De gedichten uit Applaus voor mijn vinger raken stuk voor stuk thema’s aan waarmee
jongeren worstelen: dromen, verliefdheid, ouders, geld, geluk, oorlog, eenzaamheid,
ruzie, school... Sommige gedichten brengen je aan het lachen, andere maken je stil
of doen je wegdromen, en bijna allemaal bevatten ze kleine kwinkslagen en details
die het heerlijk herkenbaar maken. De expressieve illustraties in de bundel zijn
verzorgd door drievoudig Gouden Penseel-winnaar Jan Jutte, die heel uiteenlopende
stijlen opzocht, van abstracte kunstwerken tot figuratieve prenten. Tien gedichten
staan ook op muziek, te beluisteren via o.a. Spotify en Youtube. Ideaal om samen
naar te luisteren!

Blijf zachtjes bij me
Jacqueline Woodson, Volt
ISBN: 9789021426877

Bij Miah, een zwarte jongen, en Ellie, een joods meisje, is het liefde op het eerste
gezicht wanneer ze elkaar leren kennen op hun nieuwe prestigieuze eliteschool in
New York. Hun relatie is, juist vanwege hun kleur, niet vanzelfsprekend - niet voor de
buitenwereld en niet voor henzelf. Maar hun liefde is echt, en er lijkt hen een mooie
toekomst te wachten te staan.
Hartverscheurend liefdesverhaal dat twintig jaar geleden voor het eerst verscheen
maar helaas nog steeds actueel is.

Catfish blues
Sara Lövestam, Querido
ISBN: 9789045126906

Texas, een niet erg populaire 14-jarige jongen, is stapelverliefd op André, een
klasgenoot en zijn complete tegenpool. André zelf is verliefd op Amy, het meisje
waarmee hij sinds kort instagramt. Alleen is Amy niet echt wie ze lijkt te zijn...
Hoe echt zijn mensen op hun sociale mediaprofielen? Kan je nog wel iets vertrouwen
van wat je online ziet of leest? Sara Lövestam schrijft zonder opgeheven vinger en
met de nodige humor over het hedendaagse onderwerp dat catfishing heet.

Dag,
Twiggy Bossuyt, Houtekiet
ISBN: 9789089249296

Micha’s leven wordt overhoop gegooid als zijn neef zelfmoord pleegt. De elfjarige
jongen heeft niet alleen geen verjaardagsfeest gekregen door de slechte timing, hij is
ook zijn allerbeste vriend kwijt. Via anekdotes en brieven aan zijn favoriete voetballer
Antoine Griezmann, kijk je mee in het razende hoofd van de stoere maar kleine
jongen, die niet begrijpt hoe de wereld zijn gewone gang blijft gaan, die het verdriet
een plaats probeert te geven en beetje bij beetje weer wat vreugde toelaat in zijn
leven. Twiggy Bossuyt baseerde het verhaal op waargebeurde feiten. Ze ontving een
Bronzen Griffel voor deze kwetsbare jeugdroman, waarin ze een zwaar onderwerp
draagt met lichte woorden.

Dingen die ik niet over schapen wist
Jaco Jacobs, Ploegsma
ISBN: 9789021682822

Luan en zijn schoolvrienden hebben iets uitgehaald en als straf moet Luan met zijn
oma op vakantie. Eerst wil hij niet praten met oma, tot hij ontdekt dat zijn oma best
meevalt. Onderweg ontmoet hij Lana. Samen bezoeken ze een kerkbazaar,
waar Lana medelijden krijgt met een schaap dat geveild gaat worden om te slachten.
Om indruk te maken op Lana ontvoert Luan het schaap. Lana is zo enthousiast dat ze
een instagramaccount maakt voor Dolores, het depressiefste schaap van de wereld.
Al snel heeft ze een massa volgers. Maar ze weet niet dat het schaap gestolen is.
Dit verhaal over een heerlijke roadtrip met een schaap zal je ontroeren én doen
lachen.

Dochter van de diepzee
Rick Riordan, Van Goor
ISBN: 9789000379194

Twee jaar geleden verdwenen de ouders van Ana tijdens een geheime
wetenschappelijke expeditie. De 14-jarige Ana zit nu net als haar oudere broer op de
prestigieuze Harding-Pencroft Academie. Op de school worden kinderen in vier
huizen verdeeld en worden ze klaargestoomd voor een maritieme carrière. Tijdens
Ana's eerste officiële trainingsmissie slaat het noodlot toe en overleven alleen Ana en
haar klasgenoten een vreselijke aanval. Op de vlucht voor een dodelijke vijand gaat
Ana op zoek naar de waarheid over haar ouders en hun mysterieuze onderzoek.
Een moderne take op Jules Vernes '20.000 mijlen onder zee' en een razend
spannend verhaal over rivaliteit, verraad en de geheimen en gevaren van de zee.

Het boek van Fatima : een stem tegen de stilte
Fatima Noori, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274350

Fatima is altijd nieuwsgierig geweest naar de wereld die ze nog nooit had gezien. En
als meisje in Afghanistan is de wereld die ze kent heel klein. Wanneer ze acht is,
moet haar gezin vluchten uit hun land. Samen gaan ze op zoek naar veiligheid maar
de tocht is lang, moeilijk, angstaanjagend en wreed. In haar eigen stem en met haar
eigen woorden vertelt ze hoe ze stukjes van de wereld leert kennen - heel anders dan
de wereld waarover ze droomde als kind.
Wanneer het gezin in België arriveert, begint er een rustiger maar niet
probleemloos hoofdstuk in hun leven. Dappere Fatima is vast van plan het volste
leven te leiden dat ze kan.

King en de drakenvlinders
Kacen Callender, Querido
ISBN: 9789045126760

Nadat Khalid, de oudere broer en het grote voorbeeld van de twaalfjarige King, tijdens
het voetballen overlijdt, stort Kings wereld in. Niets is nog hetzelfde.
Vlak voor Khalid stierf, had Khalid aan King gevraagd om alle contact te verbreken
met diens beste vriend Sandy. Sandy valt namelijk op jongens en dat vond Khalid
verschrikkelijk. Maar als Sandy Kings hulp nodig heeft, staat King voor een moeilijke
keuze: steunt hij zijn vriend of probeert hij om de belofte aan zijn overleden broer te
houden? En zou zijn verafgoodde broer nog wel van hem houden als hij wist wie King
echt was?
Een aangrijpend boek over racisme, liefde en loyaliteit.

Lily
Tom De Cock, Pelckmans
ISBN: 9789463832717

Lily, hair-fluencer in het Brüssel van de toekomst, is vooral bezig met haar aantal
volgers om het magische Panmyrmidon te bereiken: evenveel volgers als gebruikers.
Daarvoor gaat ze heel ver. Tot de sensuele Samuel haar pad kruist...
Kruid dat met een sausje van avontuur en gevaar in een toekomstige wereld waarin
geen enkel fysiek contact toegestaan wordt en je krijgt een boek om u tegen te
zeggen!
Deze denderende dystopie leest als een trein. Tom De Cock weet actuele thema’s op
een razend spannende manier aan elkaar te rijgen en doet dit bovendien in een
flitsende, hypermoderne taal. Een boek dat je niet snel vergeet.

Noem geen namen
Astrid Sy, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024592623

1942. Rosie is kinderverzorgster in een levendige buurt in Amsterdam. Kaat studeert
rechten. Josephine is lid van een studentengroep die zich het Utrechts Kindercomité
noemen. Samen raken ze betrokken bij het smokkelen van joodse kinderen.
Dit verhaal is geïnspireerd op de levens van enkele dappere vrouwen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog honderden joodse kinderen hebben gered uit een crèche. In dit
spannende en confronterende boek reis je naar een tijd waarin gewone, jonge
mensen moeilijke keuzes moesten maken voor mensen die ze niet eens kenden.
Astrid Sy belicht een indrukwekkend en vaak vergeten stuk van de Nederlandse
geschiedenis.

Onheilsdochter
Jean-Claude van Rijckeghem, Querido
ISBN: 9789045127248

In de vroege middeleeuwen maakt vikingsdochter Ysra kennis met Job in een dorp
aan de baai in Denemarken. Na zijn plundertochten heeft Ysra’s vader Job als slaaf
meegebracht. Ondanks haar eigen moeilijke positie in het vissersdorp neemt Ysra Job
in bescherming. Eerst maken de meisjes veel ruzie met elkaar, tot het onheil komt en
ze samen op de vlucht slaan.
In Onheilsdochter ben je getuige van een ontmoeting tussen twee verschillende
godsdiensten en culturen. Dat wordt mooi geënsceneerd in een toenadering van twee
totaal verschillende vrouwen tot elkaar. Spannend, gevoelig en sterk
(voorlees)verhaal.

Pony
R.J. Palacio, Querido
ISBN: 9789045127293

De vader van de twaalfjarige Silas wordt in het holst van de nacht weggevoerd door
drie onbekende mannen. Silas blijft doodsbang alleen achter. Enkel Middelwant is nog
bij hem, zijn beste vriend en ook toevallig... een geest. Wanneer er de volgende dag
plots een pony opduikt aan het huis, springt hij erop om zijn vader te gaan zoeken.
R.J. Palacio, auteur van de bestseller 'Wonder', neemt je in dit meeslepende
boek mee naar het Wilde Westen, voor een adembenemend avonturenverhaal over
familiebanden, vriendschap, liefde en loslaten.

Schaduw van Toet
Lida Dijkstra, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024595785

Amany is de dochter van de farao. Ze is intelligent, maar als meisje telt ze niet
mee. Wanneer haar halfbroertje Toet wordt geboren, heeft Amany plots een doel in
het leven. Toet is piepjong wanneer hij farao wordt. Hij heeft de bescherming van
Amany nodig. Het leven van een farao is ingewikkeld. De politici, het leger, het volk
en de koninklijke familie bespelen hem. De verstandige Amany zorgt ervoor dat Toet
de juiste beslissingen neemt.
Vanuit het standpunt van Amany volg je het bijzondere verhaal van Toetanchamon:
van zijn geboorte tot zijn legendarische grafkelder. Gaandeweg leer je over de
Egyptische goden en gebruiken. De prachtige afbeeldingen spreken tot de
verbeelding.

Van aap tot sapiens : het verhaal van de mens
Bengt-Erik Engholm, Condor
ISBN: 9789493189423

De geschiedenis van de mens, daar gaat dit boek over. Het begint bij de
neanderthalers en de homo sapiens, en vertelt over hoe religie ontstond en taal en
kunst. Zo'n 10.000 jaar geleden begon de mens dieren te temmen en planten te
verbouwen, en dat had grote gevolgen voor de mensen van toen (op dezelfde plaats
blijven wonen bijvoorbeeld, maar ook meer tandpijn!). Vanaf dan ontstond politiek, en
daarmee ook grote oorlogen en even grote legers, en in de daaropvolgende periode
ontwikkelden zich belangrijke dingen zoals het schrift en wiskunde en geld. Rond
1500 na Christus maakte de wetenschap zo'n gigantische sprongen dat we op amper
500 jaar tijd de wereld onherkenbaar veranderden.
Dat alles wordt helder en geestig verteld in amper 165 pagina's, doorspekt met kleine
stripachtige tekeningen.

